
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 4 (quatro) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta com tubo transparente; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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01 - Quanto a classificação da sílaba tônica, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas: 
As palavras gráfica, número, inédito, árvore, são palavras classificadas como ______________________________, 
todas as ___________________________ são acentuadas. São _______________________ as palavras sabonete, 
táxi, sambista, vento, e essas não são obrigatoriamente acentuadas. As ______________________ são aquelas que 
têm a última sílaba como tônica. 
a) proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas, monossílabas. 
b) paroxítonas, proparoxítonas, proparoxítonas, oxítonas. 
c) proparoxítonas, proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas. 
d) oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, oxítonas. 
 

02 - O texto acima apresentado caracteriza-se como uma “Tirinha”, onde acontece um diálogo entre dois 
personagens. A situação comunicativa se estabelece predominantemente a partir de frases: 
a) afirmativas.   c) interrogativas. 
b) exclamativas.   d) negativas. 
 

03 - A tirinha apresenta um dos personagens questionando a timidez do outro personagem. Logo em seguida 
propõe trocarem de lugar. Essa proposta ocorre porque segundo o personagem “Ser tímido é...”: 
a) muito bom, porque os tímidos conseguem o que querem. 
b) ser invejoso. 
c) ser mole. 
d) é muito confortável e fácil. 
 

04 - Quanto ao número de sílabas, os vocábulos confortável, tímido, nunca, não, são classificadas como: 
a) polissílabo, trissílabo, dissílabo e monossílabo.  c) trissílabo, polissílabo, monossílabo e monossílabo. 
b) quadrissílabo, trissílabo, trissílabo, dissílabo.  d) quadrissílabo, polissílabo, trissílabo e dissílabo. 
 

05 - Assinale a alternativa correta quanto ao plural dos vocábulos abaixo: 
INVEJOSO - CONFORTÁVEL - VOCÊ - LUGAR 

a) invejosos, confortávels, vocêis, lugares. 
b) invejósos, confortáveus, vocês, lugares. 
c) invejosos, confortáveis, vocêis, lugars. 
d) invejosos, confortáveis, vocês, lugares. 
 

06 - Na oração destacada a seguir “Tá, quanto você quer para trocarmos de lugar?” ,assinale a alternativa que 
justifica corretamente o emprego da vírgula: 
a) para separar o vocativo. 
b) está entre elementos de uma enumeração. 
c) para marcar a ausência de um elemento. 
d) depois de uma abreviatura. 
 

07 - Jabes aplicou determinado capital à taxa de juros simples de 1,5% a.m., durante 75 dias. Para que Jabes 
receba, ao final desse período, R$ 53,25 referente aos juros, o capital aplicado deve ser: 
a) R$ 473,33.    c) R$ 1198,00. 
b) R$ 599,00.    d) R$ 1.420,00. 
 

08 - Num grupo de três amigos, a idade de Lucas é  da idade de Marcos, que tem  da idade de Naidion. Sabe-se 

que Naidion tem 30 anos. Então, a soma das idades dos três amigos é: 
a) 53. 
b) 54. 
c) 64. 
d) 72. 
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09 - Clóvis pretende fazer o calçamento de uma área retangular cuja largura mede 5,7 m e comprimento de 7,2 

m. Será utilizado nesse calçamento, um piso em forma de quadrado de lado 30 cm, como o modelo a seguir . 
A área sombreada nesse calçamento corresponde a: 
a) 20,52π cm2.    c) 10,26π cm2. 
b) 15, 39π cm2.    d) 5,13π cm2. 
 

10 - O relógio de Marina atrasa 18 minutos a cada 24 horas. Ciente do problema, acertou seu relógio às 7:00 
horas do dia 03. No dia 05 do mesmo mês, às 15:00 horas, o relógio de Marina estará marcando: 
a) 14:18 horas.    c) 14:42 horas. 
b) 14:30 horas.    d) 14:54 horas. 
 

11 - A qual Partido Político o atual Vice-Presidente da República, Michel Temer, é filiado? 
a) PCB     c) PMDB 
b) DEM     d) PT 
 

12 - O Brasil é dividido em 5 regiões, qual delas possui a maior quantidade de estados? 
a) Centro-Oeste.    c) Norte. 
b) Nordeste.    d) Sudeste. 
 

13 - De qual município Maripá foi desmembrado? 
a) Palotina.    c) Marechal Candido Rondon. 
b) Nova Santa Rosa.   d) Nenhuma das alternativas anteriores.  

 
14 - Qual destas mulheres passou a ser reconhecida pela História do Brasil como “A Redentora”? 
a) Ana Neri.    c) Maria Quitéria. 
b) Anita Garibaldi.   d) Princesa Isabel. 
 

15- Assinale a alternativa correta. 
Os locais públicos são alvo de vândalos, que não tem compromisso com a ordem, sendo assim, eles aparecem a 
qualquer momento. 
Neste caso o vigia deve: 
a) observar e agir com seriedade 
b) solicitar que se retirem 
c) comunicar as autoridades competentes 
d) todas as alternativas estão corretas 
 

16- Assinale a alternativa correta. 
As normas de segurança, no trabalho do vigia, dizem respeito à: 
a) independência do trabalhador 
b) garantia da integridade física e mental do trabalhador 
c) carga horária de trabalho 
d) salários, férias e promoção 
 

17- Assinale a alternativa correta. 
Para segurança patrimonial é necessário: 
a) trabalhadores qualificados 
b) estoque e equipamentos 
c) conhecimento das leis de segurança, e compromisso dos trabalhadores com a segurança do local. 
d) estoque grande de extintores e acessórios de segurança 
 

18- Assinale a alternativa correta. 
Todo trabalho necessita de um objetivo. Precisamos saber aonde se quer chegar, isto é o mesmo que trabalhar 
com resultados. 
Sendo assim, devemos: 
a) organizar o trabalho, estabelecendo prioridades. 
b) fazer o que vem pela frente. 
c) fazer o que der dentro do horário estabelecido. 
d) não se importar com o horário, realizar o trabalho de acordo com o ritmo de cada um. 
 

19- Assinale a alternativa correta. 
Para realizar o que te compete, na sua função, você deve em primeiro lugar seguir as instruções do: 
a) povo, pois é ele que te paga. 
b) de todas as pessoas da repartição que você trabalha. 
c) de seus colegas de função. 
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d) da pessoa responsável, previamente determinada para te orientar. 
 

20- Assinale a alternativa correta. 
Sabemos que o bom relacionamento humano é um dos fatores essenciais para o servidor público. 
Sendo assim, você deve: 
a) estar sempre servindo 
b) gostar de brincar com as pessoas 
c) tratar todos com respeito, educação e seriedade 
d) estar sempre disposto para contar piadas 
 

21- Assinale a alternativa correta. 
Levar o serviço a sério, primar pela boa qualidade no que faz, tratar bem as pessoas é compromisso do: 
a) vereador 
b) qualquer pessoa 
c) todos que trabalham no serviço público 
d) prefeito 
 

22- Assinale a alternativa correta. 
É importante que o funcionário apresente-se decentemente trajado, para isso ele deve: 
a) usar roupas adequadas de acordo com o tipo de trabalho, apresentar-se limpo 
b) não se preocupar com a aparência 
c) usar roupas da moda 
d) todas as alternativas estão corretas 
 

23- Assinale a alternativa correta. 
Ao término do expediente de trabalho, você deve: 
a) vencido o seu horário, ir para casa e pronto 
b) guardar em local apropriado todo material que você utilizou, tendo o cuidado de não danificá-lo 
c) deixar o material no mesmo local onde você estava trabalhando 
d) todas as alternativas estão corretas 
 

24- Assinale a alternativa correta. 
Zelar pela guarda do patrimônio e exercer vigilância dos locais pré-estabelecidos é: 
1) cuidar das partes internas e externas, inspecionando as dependências de seu local de trabalho. 
2) controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais, constatando irregularidades, assegurando a ordem. 
3) orientar as pessoas que eventualmente circulem em locais inadequados. 
4) assegurar a ordem e a segurança nos locais sobre a sua responsabilidade. 
Estão corretas apenas: 
a) 1, 2 e 3 
b) 1, 2 e 4 
c) 1, 3 e 4 
d) todas as alternativas estão corretas 
 

25- Assinale a alternativa correta. 
O trabalho de vigia inclui: 
a) evitar incêndios 
b) evitar roubos 
c) evitar entrada de pessoas estranhas 
d) todas as alternativas estão corretas 

 
26- Assinale a alternativa incorreta. 
O vigia precisa: 
a) fiscalizar entradas e saídas de pessoas e veículos 
b) auxiliar no trabalho administrativo 
c) zelar pela sua segurança individual 
d) operar equipamentos de comunicação 
 

27- Assinale a alternativa correta. 
O material e equipamentos utilizados pelo vigia devem: 
1) depois de utilizados, serem guardados em local apropriado. 
2) serem mantidos em bom estado de conservação 
3) serem mantidos limpos 
4) serem utilizados somente em casos de real necessidade 
Estão corretas apenas: 
a) 1, 2 e 3     c) 1, 3 e 4 
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b) 2, 3 e 4     d) todas as alternativas estão corretas 
 

28- Assinale a alternativa incorreta: 
a) as armas não letais levam o indivíduo a óbito 
b) o gás lacrimogêneo é não letal 
c) as bombas de efeito moral não fazem com que o agredido corra risco de morte 
d) as armas letais levam o indivíduo a óbito 
 

29- Assinale a alternativa correta: 
a) em qualquer situação o vigia deve utilizar a arma de fogo. 
b) a arma de fogo pode ser utilizada mediante treinamento, e em casos de extrema necessidade, ou seja, defesa à vida, 
de acordo com a lei vigente. 
c) a arma de fogo deve ser mantida em local ao alcance de todos. 
d) todas as alternativas estão erradas. 
 

30- Assinale a alternativa correta. 
A arma de fogo pode ser utilizada legalmente: 
a) indiscriminadamente 
b) por qualquer cidadão  
c) somente pela polícia militar 
d) por quem possui registro da arma 

 
 




